
DADOS DA PROPOSTA

Título da proposta

Temática prioritária 1

Direito a cidades justas e sustentáveis
Direitos à livre expressão, organização e manifestação
Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
Direito à terra e ao território
Direitos das juventudes
Direitos das mulheres
Direitos das populações quilombolas e tradicionais
Direitos de crianças e adolescentes
Direito dos povos indígenas
Direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos
Enfrentamento ao racismo
Enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo
Garantia do estado de direito e justiça criminal

Temática prioritária 2

Direito a cidades justas e sustentáveis
Direitos à livre expressão, organização e manifestação
Direito à livre orientação sexual e identidade de gênero
Direito à terra e ao território
Direitos das juventudes
Direitos das mulheres
Direitos das populações quilombolas e tradicionais
Direitos de crianças e adolescentes
Direito dos povos indígenas



Direitos socioambientais no âmbito dos megaprojetos
Enfrentamento ao racismo
Enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo
Garantia do estado de direito e justiça criminal

Qual a relação da organização proponente com o público-alvo destinatário de suas ações?

Descreva a participação da organização em movimentos, redes e articulações locais, regionais e/ou nacionais:

Como a organização está estruturada (funcionários, cargos, lideranças, entre outros)? Detalhe de que modo
marcadores como raça/etnia, gênero, sexualidade, entre outros, estão presentes na composição do quadro de
funcionários da organização:

Cite atividades ou projetos mais importantes realizados nos últimos 2 anos, se houve recebimento de recursos
para sua realização e quem foram os financiadores:

Qual ou quais questões de direitos humanos a organização pretende enfrentar através do projeto proposto no
âmbito deste edital?

Cite atividades que a organização pretende realizar em 2022 e 2023:

A pandemia de COVID-19 tem causado um grande impacto nas atividades de grupos da sociedade civil e em suas
comunidades. Como sua comunidade/território foi afetada? Quais foram as dificuldades encontradas pela
organização para realizar suas ações durante esse contexto? Sua organização atuou ou atua em atividades ao
enfretamento dos impactos da COVID-19?

Que resultados a organização espera alcançar, caso seja selecionada para receber os recursos?



Quais desafios e/ou riscos a organização antecipa na conquista desses resultados?

Valor total solicitado ao Fundo Brasil (em Reais)

Outras informações


